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A20 Selectie Procedure Universal Sieger 

 
WUSV Deelname voorwaarden 2018! 

• In bezit van IPO III 
• Exterieurbeoordeling op CM van minimaal G in klasse vanaf 12 maanden 
• Gunstige HD/ED uitslag (“a” stempel) 
• Gezondheidsverklaring te downloaden van de site 
• Dokterskeuring met springen op tafel van 80 cm hoog op de donderdag voor het evenement. 
• Team kan bestaan uit 6 deelnemers, bij de totaaluitslag van het landenteam (telling beste 3 

honden) moet minimaal 1 teef deel uit maken van de telling. 
 
VDH Selectie procedure Universal Sieger 2018 
  
De selectie vind plaats tijdens het NKK bij Kgr. Schijndel gehouden op 31 maart en 1 april 2018. 
 
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de Universalsieger moet je voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
 

• Inschrijven op het NKK in de klasse IPO III en kenbaar maken op het formulier dat je ook 
deelneemt voor deelname aan de Universalsieger. Om kans te maken op een plaats in het 
team moet het resultaat goed zijn met minimaal 250 punten. 

• Op dit NKK deelnemen aan de stand- en eindkeuring exterieur. 
 
Om in te kunnen schrijven voor deelname Universalsieger moet de hond op het moment van 
inschrijven aan de volgende eisen voldoen: 
 

• Minimaal een G kwalificatie exterieur behaald hebben op een CM binnen de VDH waarop de 
hond uitgebracht is in een klasse vanaf 12 maanden. De kwalificatiekaart moet aanwezig 
zijn. 

• Gunstige HD-ED uitslag. “A” Normal / Fast Normal / Noch Zugelassen worden als gunstige 
uitslag gezien alsmede een vergelijkbare Nederlandse beoordeling. 

 
Telling 

1. Na afloop van het evenement zullen de inschrijvingen voor de Universalsieger in de 
africhting op volgorde geplaatst worden van de einduitslag. Voorwaarden voor de plaatsing 
op deze lijst is geslaagd met minimaal 250 punten. De nummer 1 op de lijst krijgt 1 punt, de 
nummer 2 op de lijst, 2 punten etc. 

2. Aan het einde van de laatste wedstrijddag zullen de honden die op bovengenoemde lijst een 
plaatsing in de africhting hebben op exterieur geplaatst worden zoals op een CM. (De 
standkeuring vindt gedurende de dag plaats). Afwijkend van een CM is dat nu alle honden in 
dezelfde ring geplaatst worden, dus reuen en teven, korthaar en langstokhaar, allemaal in 
dezelfde ring.  

3. Het team van 6 deelnemers zal gevormd worden door de behaalde plaatsen op te tellen. 
Degenen met de laagste som krijgen een plaats in het team. Beperking is hier echter dat er 
in het team zowel reuen als teven vertegenwoordigd moeten zijn en wel van ieder geslacht 
minimaal 2. 

4. Bij een gelijke som van de resultaten is de plaatsing exterieur bepalend voor de uiteindelijke 
volgorde 
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Voorbeeld: 
 
Geleider Geslacht     Plaats IPO Plaats Ext Totaal 
 
HG 1 R 1 2 3 
HG 2 R 3 1 4 
HG 3 T 2 3 5 
HG 4 R 4 6 10 
HG 5 R 6 5 11 
HG 6 R 5 7 12 
HG 7 R 9 4 13 
HG 8 T 8 8 16 
 
In dit voorbeeld zijn geselecteerd HG 1,2,3,4,5 en 8. 
Dit om aan de eis van minimaal 2 teven in het team te voldoen. 
Omgekeerd kan het voorbeeld ook voor reuen gelden. 
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